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  O que é o Licenciamento de Proximidade?

É a autorização para o exercício de atividades económicas ou para a 
ocupação temporária do espaço público ou privado para a realização de 
evento cultural, recreativo ou desportivo ou angariação de apoio social.

Quem é responsável 
pelo Licenciamento de Proximidade?

a As Juntas de Freguesia e a Câmara Municipal repartem a responsa-
bilidade do licenciamento de proximidade na cidade de Lisboa.

a As Juntas de Freguesia asseguram o licenciamento de proximidade 
na área da sua intervenção.

a A Câmara Municipal de Lisboa atua nas vias, espaços e equipamentos 
que permanecem sob a gestão do Município e os que se encontram 
concessionados. 

a A Câmara Municipal de Lisboa assegura as situações que abranjam 
mais do que uma freguesia.

a A Câmara Municipal de Lisboa emite pareceres prévios, vinculativos e 
obrigatórios, nos procedimentos da competência das juntas de freguesia em 
algumas zonas da cidade (Parque das Nações, Martim Moniz, Parque Eduardo 
VII, Avenida da Liberdade, Baixa/Chiado/Zona Ribeirinha e Belém).

a As freguesias de Lisboa ficam obrigadas a solicitar todos os pareceres legal 
ou regulamentarmente exigidos, incluído os que devem ser emitidos pelos 
serviços municipais.

a Ao Cidadão cabe a responsabilidade de cumprir os requisitos expressos 
na lei ou nos regulamentos municipais em matéria de licenciamento de 
proximidade.

Para mais informação consulte: www.cm-lisboa.pt/reformaadministrativa



Atribuição da licença de ocupação de espaço 
público com ou sem mensagem publicitária

Instalação de esplanada 
Colocação de toldo em estabelecimento comercial

Atribuição da licença 
para recintos improvisados 

em espaço público ou privado 
Palco montado em Praça

O que faz a Junta de Freguesia?
Autorização da utilização/

ocupação de espaço público
Arraiais de Santos Populares

Eventos desportivos, culturais 
e recreativos organizados 

ou coorganizados pela junta de freguesia à 
exceção dos organizados ou coorganizados pelo 

município e os que abranjam 
mais do que uma freguesia  

Animação de rua: homem estátua, 
malabaristas, cantores

Atribuição da licença de ocupação de espaço 
público para atividade de restauração ou bebidas 

ou outros serviços de caráter não sedentário 
na própria freguesia

Triciclo de venda de sumos/batidos 
de fruta feitos na hora

Triciclo de pipocas, algodão doce
Castanhas assadas

Roulotte de hambúrgueres, farturas
Engraxador

Atribuição da licença de ocupação de espaço 
público para venda ambulante 

na própria freguesia
Venda de flores

Venda de produtos alimentares embalados
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O que faz a Junta de Freguesia?

Registo e atribuição da licença 
de canídeos e gatídeos

Atribuição da licença 
para venda ambulante de lotarias

Atribuição da licença para exploração 
de máquinas de diversão

Atribuição da licença para arrumador 
de automóveis

Autorização de realização de feiras em 
espaço público por entidades privadas

Feiras de antiguidades
Feiras de artesanato

Outras feiras
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Criação, gestão e manutenção de feiras
Atribuição de lugares com caráter 

ocasional ou continuado
Marcação de lugar
Permuta de lugar

Mudança de titularidade
Inscrição de colaborador

Venda cumulativa de produtos
Feira de produtos gourmet

Feira de produtos biológicos

Autorização da ocupação 
com atividades pontuais em mercados  

à exceção do Mercado da Ribeira e 
de Campo Ourique

Realização de eventos
Filmagens realizadas nos mercados

Ações promocionais

Gestão e manutenção de mercados
Ocupação de lojas e lugares

Cancelamento de lojas e lugares
Mudança de ramo de atividade

Comunicação de instalação/modificação/
desinstalação de mobiliário urbano/

suporte publicitário
Utilização de parque de estacionamento

O que faz a Junta de Freguesia?
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Atribuição da licença para a realização 
de eventos  que ocorram em espaço verde 

sob a gestão da CML
Evento no Jardim da Torre de Belém 

Homem estátua no Parque Recreativo do Alvito
Atividade lúdica no Parque Florestal de Monsanto

Autorização da utilização/ocupação 
de espaço público 

que abranja mais do que uma freguesia
Evento desportivo, cultural, recreativo

Artistas de rua
Unidade móvel de saúde

O que faz a Câmara Municipal de Lisboa?

Atribuição da licença para a realização de eventos 
organizados ou coorganizados pela CML

Corrida de S. Silvestre
Festival “Rock in Rio”

Desfile de Marchas Populares na Av. da Liberdade
Jogos da cidade de Lisboa

Arraiais Santos Populares EGEAC

Autorização da ocupação de espaço público 
com ou sem mensagem publicitária 

em equipamento concessionado
Instalação de esplanada destacada em quiosque

Colocação de toldo em estabelecimento 
comercial no Mercado da Ribeira

Autorização da ocupação de espaço público com 
ou sem mensagem publicitária 

em espaços verdes  sob a gestão da CML
Instalação de esplanada em estabelecimento 

comercial no Parque Florestal de Monsanto
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O que faz a Câmara Municipal de Lisboa?

Receção da Mera Comunicação Prévia 
do acesso à atividade de restauração 

ou bebidas não sedentária

Atribuição da licença 
para recintos itinerantes

Circo
Carrocel

Receção da comunicação para exploração 
de estabelecimento 

Atribuição da licença para recintos 
de diversão provisória

Festa de aniversário em oficina
Concerto musical num estádio de futebol

Atribuição da  licença para filmagens 
e sessões fotográficas
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O que faz a Câmara Municipal de Lisboa?

Atribuição da licença de ocupação de espaço 
público para venda ambulante 

quando exercida rotativamente 
em mais do que uma freguesia

Livraria itinerante em unidade móvel (2ª, 4ª, 6ª 
e domingo numa freguesia e restantes 

dias da semana noutra freguesia)
Venda de flores

 

Atribuição da licença  de ocupação de espaço 
público para  a atividade de restauração 

ou bebidas ou outros serviços de caráter 
não sedentário em espaços verdes 

sob a gestão da CML
Banca de sumos de fruta feitos na hora

Carrinho de castanhas assadas, 
no Parque Recreativo do Alvito

Atribuição da licença de ocupação de espaço 
público para a atividade de restauração 

ou bebidas ou outros serviços de caráter 
não sedentário, quando exercida rotativamente 

em mais do que uma freguesia
Triciclo de sumos feitos na hora, cuja venda 

abranja mais do que uma freguesia
Engraxador (2ª, 4ª, 6ª e domingo numa freguesia 

e restantes dias da semana noutra freguesia)

Autorização de alargamento de horários 
de funcionamento de estabelecimentos

Receção da Mera Comunicação Prévia 
do acesso à atividade de organização 

de feiras por entidades privadas
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O que faz a Câmara Municipal de Lisboa?

Autorização de ocupação com atividades 
de natureza pontual nos Mercados 

da Ribeira e Campo de Ourique
Realização de eventos
Filmagens realizadas 

nos mercados da Ribeira 
e Campo de Ourique
Ações promocionais

Atribuição de Quiosques

Atribuição da licença de ocupação de espaço 
público para venda ambulante em espaços 

verdes sob a gestão da CML
Venda de produtos não alimentares 

no Jardim da Torre de Belém

Gestão e manutenção 
das Feiras do Relógio, Galinheiras e Ladra 

Atribuição de lugares com caráter 
ocasional ou continuado

Marcação de lugar
Permuta de lugar

Mudança de titularidade
Inscrição de colaborador

Venda cumulativa de produtos

Gestão e manutenção dos Mercados 
da Ribeira, Campo de Ourique e Rato

Licenças de ocupação de lojas e bancas 
Mudança de ramo de atividade

Comunicação de instalação/modificação
desinstalação de mobiliário urbano

suporte publicitário
Utilização de parque de estacionamento
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Atribuição das licenças de utilização 
de ocupação de via pública 
e ruído associadas a obras

Atribuição da licença de publicidade
Distribuição de produtos e folhetos

Publicidade exterior em telas
Dispositivos publicitários tridimensionais

Pendões
Bandeiras

Publicidade em viatura

Atribuição da licença de atividade ruidosa 
(competência ainda não transferida 

para as juntas de freguesia)
Qualquer evento que implique ruído 

acima do estipulado pela Lei

O que faz a Câmara Municipal de Lisboa?
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